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POSLANÍM NADÁCIE JE 

 
je získavanie a prerozdeľovanie získaných finančných prostriedkov a darov s cieľom: 

 poskytovať individuálnu pomoc súčasným a bývalým zamestnancom skupín CHEMOSVIT a 

FINCHEM, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách a sociálnej núdzi 

 podporovať zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie zariadenia najmä v podtatranskej oblasti 

 podporovať a rozvíjať šport a telovýchovu najmä v podtatranskom regióne 

 podporovať rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt najmä v podtatranskej oblasti 

V sociálnej oblasti nadácia podporuje hlavne opatrovateľské zariadenia, kde prispieva na nákup 
zdravotníckych pomôcok a hygienického materiálu či špeciálneho nábytku alebo na úpravy interié-
rov.  

V športe nadácia podporuje tradične hlavne deti a mládež. Príspevky do kultúrnej činnosti smerujú 
pre regionálne umelecké súbory, ale aj pre záujmové organizácie na rozvoj činnosti a pre deti na 
rozvoj ich kreativity a zmysluplné trávenie voľného času.  

Pre oblasť školstva prostriedky z nadácie smerujú hlavne na zriadenie či vybavenie učební, na 
zriadenie alebo rekonštrukciu športových areálov, či detských ihrísk.  

Do oblasti zdravotníctva boli prostriedky určené najmä na zakúpenie rôznych diagnostických zaria-
dení alebo prístrojovej techniky alebo na financovanie úprav interiérov pre pacientov.  

Čo sa týka jednotlivcov, nadácia im pomáha v ťažkých životných situáciách, ako sú choroby, prí-
rodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti či potreby. 

 
ORGÁNY NADÁCIE 

 
Správna rada 

predseda:   Ing. Jaroslav Lučivjanský 
podpredseda:   Ing. Jaroslav Mervart PhD. 
členovia:   Ing. Marián Kuruc ( do 21.6.2021) 
   Ing. Peter Hric (od 22.6.2021) 

Ing. Gabriela Hudáková 
Ing. Marián Kacvinský 

 
Revízor     Ing. Ladislav Jašš 
 
Funkčné obdobie správnej rady trvá do 23.5.2023. 

 
I. PREHĽAD O ČINNOSTI NADÁCIE V ROKU 2021 

 

V roku 2021 nadácia zaevidovala 140 žiadostí o finančnú výpomoc. Od založenia nadácie to 

je 2 131 žiadostí. V roku 2021 nadácia schválila 90 žiadostí (právnické a fyzické osoby) a od založenia 
nadácie poskytla pomoc 1 231 žiadateľom.  

V roku 2021 zamerala svoju činnosť na pomoc právnickým osobám a fyzickým osobám – hlavne 
v sociálnej a zdravotnej  oblasti, v oblasti školstva, športu a kultúry – rozvoj tradícií a výchova mládeže.  
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Prehľad o schválených a rozdelených finančných prostriedkoch z 2 % dane z príjmu a z ostatných prí-
jmov (od zamestnancov a darov od fyzických a právnických osôb) počas roka 2021: 
 

1.) Dary darované z asignácie 2 % dane z príjmov 
 

Použitie v roku 2021, z 2%  prijatých daní v roku 2020 z podielu zaplatenej dane z roku 2019 
 

Žiadateľ-organizácia Predmet žiadosti Suma v  
(EUR) 

Fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na vydanie knihy 300 

LK-lukostreľba Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na obnovu materiálno-
technického a bezpečnostného vybavenia klubu 

150 

Fyzická osoba  Žiadosť o sociálnu výpomoc pre syna postihnutého epilepsiou 300 

Fyzická osoba Žiadosť o sociálnu výpomoc pre býv. zamestnanca v jeho 
zložitej zdravotnej situácii 

300 

OZ Šumiháj, Šuňava Žiadosť o fin. podporu pre OZ, na činnosť a aktivity  300 

101. skautský zbor Veselé tváre 
Svit 

Žiadosť o fin. príspevok na činnosť skautského zboru, zaria-
denie klubovne, a aktívny rozvoj činnosti pre mladých  

100 

OZ Galaxia, Spišská TEPLICA Žiadosť o fin.príspevok na MS vo voltíži.  200 

Záchrana o.z. Švábovce Žiadosť o fin.príspevok na 10. celoslovenskú konferenciu 
záchranárov RESCUE DAY 2021 

200 

FAMILIARIS, o.z. Svit  
Vecný dar - Žiadosť o poskytnutie materiálno-
techn.vybavenia pre potreby klientov  

200 

Fyzická osoba, Žiadosť o fin. príspevok na liečbu a pomôcky pre postihnuté-
ho syna 

500 

Sociálny dom Antic n.o. Barde-
jov 

Vecný dar -  materiálno-techn.  potreby pre svojich klientov 200 

Detský famózny svet, Svit 
Žiadosť o fin.príspevok na činnosť záujmových útvarov na rok 
2021 

300 

SOŠ polytechnická J.A.Baťu, 
Svit 

Žiadosť o fin.príspevok  za účelom skvalitnenia procesu výuč-
by pre žiakov školy  

200 

POKO,  Poprad 
Žiadosť o fin. príspevok na podporu zachovania prevádzky 
auta, na dennodennú dopravu onkologických pacientov na 
liečbu na RTO pracovisko do Prešova  

1 000 

OZ Múdry pes-MS dets.domovov 
vo futbale- Štrba  

Žiadosť o fin.príspevok na MS DD vo futbale - Štrba 06/2021 300 

A.S.P Ski Veľká Lomnica  
Vecný dar - na  skvalitnenie procesu a zaznamenávania 
pretekov a tréningov 

1532 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok -soc.výpomoc - na dofinancova-
nie kúpy elektrického vozíka 400 
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Fyzická osoba Žiadosť o fin.príspevok -soc.výpomoc  300 

OZ Kimbiark, Mengusovce Žiadosť o fin.príspevok k vydaniu knihy "Mengusovce-
historická kronika podľa Jána Michalka" 

1 000 

Ošetrovateľské centrum SD, 
Humenné 

Vecný dar vo výške 828 € vo forme výrobkov Ch. Fibrochem 
a Ch Folie   a fin.dar  300 €na podporu projektu SENIOR BOX 
2021 

1128 

Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, Poprad 

Žiadosť o fin.príspevok na zakúpenie kompenzačných pomô-
cok, na činnosť organizácie a pod. 

250 

OZ Záchrana Poprad 
Žiadosť o fin. pomoc pri organizovaní RESCUE DAY LESNI-
CA 2021 200 

Fyzická osoba Žiadosť o fin. pomoc -soc.výpomoc  500 

Agentúra DOREMI, SVIT 
Žiadosť o finančný príspevok pre deti zamestnancov- TÁBOR 
01.-8.8.2021 Vyšné Ružbachy 

800 

Fyzická osoba 
Žiadosť o fin. príspevok -soc.výpomoc, pre dcéru na zlepše-
nie životných podmienok s diagnózou autizmus 500 

Fyzická osoba Žiadosť o fin. príspevok -soc.výpomoc , na liečenie a rehabili-
tácie pre manžela počas PN 

500 

Mesto Svit - CVČ tábor 
Žiadosť o fin.príspevok pre deti zo sociálne slabších rodín - 
denný tábor organizovaný CVČ vo Svite 1 000 

Mládežnícky hokejbalový klub 
Lords Ball Svit Centra talento-
vanej mládeže CTM Worms 
SHbÚ 

Žiadosť o fin.príspevok pre Mládežnícky hokejbal.klub - na 
vykrytie materiálno-technických nákladov spojených s účas-
ťou hokejbalistov na národných, celoslovenských turnajoch  

500 

Šport Team OZ, Nová Lesná  
Žiadosť o fin.príspevok na spolufinancovanie nákladov spoje-
ných s organizáciou 22. ročníka Memoriálu Jána Stilla v behu 
do vrchu  

300 

Mesto Svit - CVČ Svit 
Žiadosť o fin príspevok na podporu mládeže a ich činnosti v 
CVČ vo Svite 

300 

Fyzická osoba 
Žiadosť o fin.príspevok -soc.výpomoc, na rehabilitácie kĺbov a 
svalov pre dcérku so zdravotným postihnutím 1 000 

Basketbalový klub mládeže, Svit 
Žiadosť o fin.príspevok na spolufinancovanie nákladov spoje-
ných s organizáciou TATRAFEST Streetball 2021 500 

Fyzická osoba 
Žiadosť o fin. príspevok - sociálnu výpomoc v zložitej životnej 
a finančnej situácii. 400 

LUNA GYM, o.z. Poprad 

Žiadosť o fin.príspevok na podporu mimoškolskej telovýchovy 
v oblasti športovej gymnastiky, na materiálno-technické za-
bezpečenie potrieb o.z., na spolufinancovanie nákladov spo-
jených so športovými podujatiami  

300 
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Rodinné centrum AKO DOMA 
SVIT 

Žiadosť o fin. príspevok na podujatie "Otvorenie leta" organi-
zované RC AKO DOMA   

500 

Športový klub JUNIOR SKI Pop-
rad 

Žiadosť o fin. príspevok na podporu celoklubového kondičné-
ho stretnutia mladých lyžiarov na Teplom vrchu. 

500 

CSS Batizovce Domov pod Tat-
rami  

Žiadosť o fin.príspevok na spolufinancovanie nákladov spoje-
ných so zabezpečením materiálno-techn.vyb. ako terapia pre 
klientov CSS.  

1 000 

ŠK HORAL – ALTO Slovakia  Žiadosť o fin.príspevok na podporu cyklistického podujatia pre 
deti HORAL JUNIOR  

500 

Infinity sport team Liptovská 
Teplička 

Žiadosť o fin.príspevok  na podporu podujatia BEH SNP  200 

Centrum pre deti a rodiny Spiš-
ská Belá  

Žiadosť o fin. príspevok na spoznávacie výlety do blízkeho 
okolia pre deti z centra 

200 

ALS Memoriál Jána Svočáka, 
Svit, Športuj srdcom o.z.  

Žiadosť o fin.príspevok na ALS charitatívny beh - memoriál 
Jána Svočáka  

300 

Fyzická osoba 
Žiadosť o fin.príspevok na tréning a športové aktivity spojené 
s lukostreľbou 150 

ZO Jednoty dôchodcov Sloven-
ska, Svit 

Žiadosť o fin.príspevok na aktivity a činnosti spojených so ZO 
jednotou dôchodcov a ich členov vo Svite  300 

OZ Gallo AOS Team, Štrba 

Žiadosť o fin. príspevok na 17. ročník medzinárodnej orien-
tačnej súťaže Rallye Štrba a II. Kolo Majstrovstiev Slovenska 
- Rodičia jazdite opatrne a V. kolo 13.ročníka Belianskych 
bezpečných jázd  

200 

Dychová hudba Sviťanka, Svit Žiadosť o fin.príspevok na činnosť DH Sviťanka v roku 2021 300 

Red Arrows Poprad, o.z.  Žiadosť o fin.príspevok na športovú činnosť a rozvoj klubu  250 

Turistický oddiel mládeže - TOM 
ČERVÍK Svit 

Žiadosť o fin.príspevok na Majstrovstvá Slovenska v turistic-
ko-orientačnom behu pre športovo nadané deti z tohto oddie-
lu  

350 

OZ Ľudová hudba BYSTRIANKA 
Žiadosť o fin.príspevok na podporu a rozvoj a ochranu du-
chovných a kultúrnych hodnôt, a na činnosť, videoklipy, aktivi-
ty ĽH Bystrianka  

300 

Slovenský zväz chovateľov Ob-
lastný výbor SZCH Poprad 

Žiadosť o fin.príspevok na podporu a rozvoj chovateľstva 
medzi mladými členmi združenia  200 

Spišská katolícka charita, Dom 
Charitas Panny Márie Lurdskej, 
Spišský Štiavnik 

Žiadosť o fin.príspevok na skvalitnenie služieb klientom zaria-
denia, na zlepšenie všeobecne prospešných služieb pre klien-
tov, na dovybavenie rehabilitačných a zdravotných pomôcok, 
vecný dar vo výške 91 € vo forme výrobkov z Ch Folie a fin. 
dar vo výške 1 000 €. 

1 091 
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OZ Rodinné centrum AKO DO-
MA, Svit 

Žiadosť o fin.príspevok na podporu kultúrneho podujatia pre 
obyvateľov mesta Svit s podporu primátorky  

250 

Fyzická osoba 
Žiadosť o fin.príspevok -soc.výpomoc, na liečenie, na pomôc-
ky, na zvýšené náklady spojené s ochorením dcéry v bdelej 
kóme 

500 

Klub absolventov Baťovej školy 
práce, Svit 

Žiadosť o fin.príspevok na spolufinancovanie nákladov spoje-
ných s činnosťou klubu 

448 

S P O L U   23 499 

 
 
Použitie v roku 2021, z 2%  prijatých daní v roku 2021 z podielu zaplatenej dane z roku 2020 
 

Žiadateľ Predmet žiadosti 
Suma v 

EUR 

Klub absolventov Baťovej školy 
práce, Svit 

Žiadosť o fin.príspevok na spolufinancovanie nákladov spojených s 
organizovaním výročnej členskej schôdze  konanej v 09/2021 

53 

Chemosvit a.s. Svit, 
zdr.stredisko  

Vecný dar - Zakúpenie defibrilátora pre účely zdrav.strediska  1 800 

Detský famózny svet, Svit 
Žiadosť o fin. príspevok na činnosť záujmových útvarov  na r. 
2021/2022, na obnovu krojovne, krojových súčiastok, zdigitalizova-
nie archívu a dokumentov a pod.   

400 

Fyzická osoba Žiadosť o fin. príspevok na zlepšenie kvality života, liečenia  1 000 

OZ Šikovníček Janko, Štrba 
Žiadosť pre o.z. založené na pomoc synovi Jankovi, na rehabilitácie, 
pomôcky a náklady spojené s liečbou a napredovaním 500 

Fyzická osoba Žiadosť o fin.príspevok -soc.výpomoc 500 

Fyzická osoba Žiadosť o fin.príspevok -soc.výpomoc 1 000 

Národný ústav tuberkulózy, 
pľúcnych chorôb a hrudníkovej 
chirurgie, Vyšné Hágy 

Žiadosť o fin.príspevok na podprou zdravotníckeho zariadenia 5 000 

Naturalista, o.z. -  Poprad 
Žiadosť o podporu projektu "živé námestie Chemosvit Svit"- sprí-
jemnenie zážitku z verejného priestoru  500 

Fyzická osoba Žiadosť o fin.príspevok – soc.výpomoc 250 

Záchrana o.z. Švábovce 
Žiadosť o fin.príspevok na spolufinancovanie podujatia RESCUE 
DAY 2022 

300 

SeniorPark n.o., Spišské Bystré 
a Poprad-Kvetnica 

Žiadosť o fin. príspevok na zakúpenie materiálno-techn.potrieb pre 
možnosť aplikovania aromaterapie pre klientov zariadenia  

360 
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Základná škola Komenského 2, 
Svit 

Žiadosť o fin.príspevok na materiálno-techn.zabezpečenie potrieb a 
pomôcok pre deti navštevujúce ZŠ  

500 

Fyzická osoba Žiadosť o fin.príspevok - na podporu dcéry atlétky, na tréningovú 
prípravu na vrcholné podujatia v nasl.roku 

200 

Fyzická osoba 
Žiadosť o fin.príspevok - na doplnkovú onkologickú liečbu pre vnuč-
ku 

500 

Národný ústav detskej tuberku-
lózy a respiračných chorôb Dol-
ný Smokovec 

Žiadosť o fin.príspevok na nákup prístrojového vybavenia, ktoré 
umožní lepšiu starostlivosť o malých pacientov  500 

Fyzická osoba 
Žiadosť o fin.príspevok - na biologickú liečbu pri komplikovanom 
demylizačnom ochorení. 

500 

Centrum pre deti a rodiny Spiš-
ská Belá  

Vecný dar – materiálno-techn.vybavenie pre potreby centra 147 

Fyzická osoba Žiadosť o fin.príspevok na zlepšenie životnej situácie – soc.výpomoc  350 

1. DOS SVIT,2. ZOS 
SVIT,3.SeniorPark n.o., Spišské 
Bystré a Poprad-Kvetnica,4. 
Senior Tary Vysoké Tatry,5. CSS 
Batizovce , 6. Sp.Katolícka chari-
ta Sp.Štiavnik 7. Dom sv.Kozmu 
Prešov (sestry Poprad), 8. OZ 
Dobrý Pastier Kláštor pod Znie-
vom 

Vecný dar vo forme materiálno-technického zabezpečenia potrieb 
pre klientov zariadení  

1 301 

Judo Klub Katsudo Poprad ECC 
Žiadosť o fin.príspevok na sústredenie a na širšiu  reprezentáciu SR 
v džude  500 

Slovenský zväz sánkárov, Starý 
Smokovec 

Žiadosť o fin.príspevok na skvalitnenie prípravy športovcov s ohľa-
dom na nadchádzajúce olympijské hry v Pekingu  250 

Fyzická osoba  Žiadosť o fin.príspevok na dofinancovanie rehabilitačného kočíka 
pre ZŤP syna 

530 

Fyzická osoba 
Žiadosť o fin.príspevok na zlepšenie životnej a finančnej situácie – 
soc.výpomoc 300 

OZ KVH-Tiger 058 01  Poprad 
Žiadosť o fin.príspevok na podporu expozície "Protifašistický odboj" 
s poukázaním na hrdinstvo našich občanov, ktorí nasadili vlastný 
život za obranu slobody a demokracie. 

400 

Fyzická osoba Žiadosť o fin. príspevok na liečenie a rehabilitácie pre syna s postih-
nutím DMO 

500 

Fyzická osoba Žiadosťo fin.príspevok na  potrebné rehabilitácie pre chorú dcérku 1 000 

POKO Poprad 
Žiadosť o fin.príspevok na podporu projektu KOMPAS-komplexný 
multioborový prístup pre pacienta v ambulantnej onkologickej sta-
rostlivosti. 

2 000 

S P O L U   21 141 
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2.) Dary darované z ostatných príjmov 

 

TAJPAN, Bratislava pre NÚTaRCH 
Vyšné Hágy 

Žiadosť o finančný príspevok na podporu projektu 
Slovenskej penumologickej a ftizeologickej spoloč-
nosti  v súčinnosti s NÚTaRCH Vyšné Hágy - pľúc-
ne odd.  

1500 

OZ Svittasenior, Svit  

Žiadosť o fin.príspevok na spolufinancovanie podu-
jatia spojeného s 10. výročím založenia 45 členné-
ho zábavného, speváckeho, hudobného a tanečné-
ho súboru  

350 

OZ Kolobeh života Prešov 
Žiadosť o fin. príspevok na bezplatné terapeutické 
pobyty pre  deti, ktoré sa ocitli v krízovej životnej 
situácii 

200 

Basketbalový klub mládeže Svit 
Žiadosť o fin.príspevok na podporu tímu juniorov a 
kadetov nášho BKM vo Svite  1000 

Zamestnanci skupiny firiem Chemos-
vit a Finchem  

Vecný dar - Vitamíny pre zamestnancov skupiny 
firiem Chemosvit a Finchem- počas obdobia COVID 6 003 

Fyzická osoba Žiadosť o fin.príspevok  - sociálna výpomoc   350 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na dofinancovanie 
kúpy el. vozíka  

300 

Fyzická osoba Žiadosť o fin.prípevok na spolufinancovanie dokon-
čenia  knihy spomienok DIPLOMATa 

500 

S P O L U   10 203 

 
 
DARY SPOLU    vo výške  54 843 €, z toho finančné prostriedky 42 540 € a vecné dary vo 
výške 12 303 €. 
 
  

Prehľad o rozdelení finančných prostriedkov v roku 2021 
 
Prehľad súm  a oblastí, kde nadácia smerovala finančné prostriedky v roku 2021 
(z 2 % dane z príjmu a ost.príjmov) :  
 
zamestnanci – soc.výpomoc 13 703 € 
zamestnanci - tábor  800 € 
zdravotníctvo  14 238 € 
sociálna výpomoc - ostatní  10 419 € 
šport 8 483 € 
školstvo 1 000 € 
kultúra  6 200 € 
S PO L U  54 843 € 
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II. FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2021 
 

1.) VÝNOSY NADÁCIE V ROKU 2021 
 
Nadácia od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 mala príjem vo výške 66 791 €: 
  

 od zamestnancov zakladateľov nadácie „Vianočná zbierka“ ,a od iných fyzických osôb výške 
10 165 € 
 

 od zakladateľov a iných organizácií dar  vo výške 11 820 €. 
 

 
 z 2 % dane z príjmov 44 640 € a to v členení: zúčtovanie výnosov budúcich období – 2% 

dane z príjmu prijaté v r. 2020, použité v r. 2021 vo výške 23 499 € a 2 % dane z príjmu pri-
jaté v r. 2021 a použité v r. 2021 vo výške 21 141 €.  
 
Poznámka: 2 % asignácie dane z príjmu v r. 2021 boli v celkovej výške 26 877 €, z toho bolo 
použitých 21 141 € v r. 2021 a zostatok 5 736 € bol preúčtovaný na výnosy budúcich období  
a budú použité v r. 2022. 
 

 úroky z vkladov v banke  166 € 
 
 

 
2.) PREHĽAD O DARCOCH, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho 

istého darcu presahuje  331,- € 
 

V roku 2021 nadácia prijala dary v hodnote vyššej ako 331,- € od týchto darcov:  
 
    
1. Terichem Tervakoski a.s. Svit  3 540 € 
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2. Chemosvit Folie s.r.o.Svit      840 € 
3. Chemosvit, a.s. Svit   4 400 € 
4. Chemosvit Energochem, a.s. Svit  2  900 € 
        SPOLU                                        11 680 € 
  
Prijaté príspevky od iných  právnických osôb v celkovej sume  140 €  jednotlivo neprekročili 
hodnotu 331 € a sú od zakladateľov nadácie, prijaté príspevky od iných fyzických osôb 
v celkovej sume 10 165 € neprekročili jednotlivo hodnotu 331 € a sú od zamestnancov zakladate-
ľov. 
 

3.) PRÍJEM 2 % DANE 
 

 Na účte výnosov v rámci asignácie podielu 2% dane z príjmov bola zaúčtovaná suma vo výške 
44 640  €. V tejto sume výnosov je zúčtované:  
- zostatok  2 % dane z príjmu prijatej v r. 2020 (účtované na 384*)   23 499 € 
-  2 % dane z príjmu prijatej v r. 2021 a použitej v r. 2021   21 141 € 
 

 Príjem z asignácie 2 % dane v roku 2021 bol vo výške 26 877 €.  V roku 2021 sa z uvedenej 
sumy použilo 21 141 €, zostatok  z 2 %, nepoužitý do 31.12.2021, v sume 5 736 € sa preúčto-
val  na účet výnosov budúcich období a ostáva na prerozdelenie do roku 2022.  

 
 

4.) NÁKLAD  V ROKU 2021 
 
 Zo zostatku 2% dane z príjmu prijatej v r.2020  určenej na použitie v  roku 2021 sa  

použilo 23 499 € a z 2 % dane prijatej v r. 2021 sa použilo 21 141 €. Bolo  zrealizovaných  90 
darov. Celkový náklad vo forme darov z 2 % dane z príjmu bol vo 44 640 € a to príspevok pre 
právnické organizácie, združenia, kluby, a pod. vo výške 26 610 € a pre fyzické osoby vo výške 
11 730 €. Vecný dar z 2 % dane z príjmu bol poskytnutý vo výške 6 300 €. 

 Výdaj z ostatných príjmov na dary pre žiadateľov v počte 8 zrealizovaných darov v celkovej 
výške 10 203 €.  
 

 
 Použitie 2 % dane z príjmu bolo zverejnené v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v Obchodnom vestníku č. 185/2021 vydanom dňa 27.9.2021 pod Š002503. 
 

 
Rozpis ostatných darov a darov z 2 % dane z príjmu je uvedený v tabuľke na str. 3-10 VS „Pre-
hľad o schválených a rozdelených finančných prostriedkoch z 2 % dane z príjmu a z ostatných 
príjmov (od zamestnancov a darov do fyzických a právnických osôb) v priebehu roka 2020“. 

 
5.) PREHĽAD O FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH, 

KTORÝM NADÁCIA POSKYTLA PROSTRIEDKY NA VEREJNOPROSPEŠNÝ 
ÚČEL A SPÔSOB POUŽITIA 

 
Celková výška výdavkov (darov) v roku 2021 bola vo výške 54 843 €, 
 v členení:  
 
 z 2 % dane z príjmu vo výške  44 640 €  
  z ostatných príjmov                  10 203 € 

 
 Použitie v roku 2021, z 2%  prijatých daní v roku 2020 z podielu zaplatenej dane z roku 2019 

 

Žiadateľ-organizácia Predmet žiadosti Suma v  
(EUR) 

Fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na vydanie knihy 300 
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LK-lukostreľba Svit Žiadosť o finančný príspevok na obnovu materiálno-
technického a bezpečnostného vybavenia klubu 

150 

Fyzická osoba,  Žiadosť o sociálnu výpomoc pre syna postihnutého epilepsiou 300 

Fyzická osoba Žiadosť o sociálnu výpomoc pre býv. zamestnanca v jeho 
zložitej zdravotnej situácii 

300 

OZ Šumiháj, Šuňava Žiadosť o fin. podporu pre OZ, na činnosť a aktivity  300 

101. skautský zbor Veselé tváre 
Svit 

Žiadosť o fin. príspevok na činnosť skautského zboru, zaria-
denie klubovne, a aktívny rozvoj činnosti pre mladých  

100 

OZ Galaxia, Spišská TEPLICA Žiadosť o fin.príspevok na MS vo voltíži.  200 

Záchrana o.z. Švábovce 
Žiadosť o fin.príspevok na 10. celoslovenskú konferenciu 
záchranárov RESCUE DAY 2021 200 

FAMILIARIS, o.z. Svit  Vecný dar - Žiadosť o poskytnutie materiálno-
techn.vybavenia pre potreby klientov  

200 

Fyzická osoba, Žiadosť o fin. príspevok na liečbu a pomôcky pre postihnuté-
ho syna 

500 

Sociálny dom Antic n.o. Barde-
jov 

Vecný dar -  materiálno-techn.  potreby pre svojich klientov 200 

Detský famózny svet, Svit Žiadosť o fin.príspevok na činnosť záujmových útvarov na rok 
2021 

300 

SOŠ polytechnická J.A.Baťu, 
Svit 

Žiadosť o fin.príspevok  za účelom skvalitnenia procesu výuč-
by pre žiakov školy  200 

POKO,  Poprad 
Žiadosť o fin. príspevok na podporu zachovania prevádzky 
auta, na dennodennú dopravu onkologických pacientov na 
liečbu na RTO pracovisko do Prešova  

1 000 

OZ Múdry pes-MS dets.domovov 
vo futbale- Štrba  

Žiadosť o fin.príspevok na MS DD vo futbale - Štrba 06/2021 300 

A.S.P Ski Veľká Lomnica  Vecný dar - na  skvalitnenie procesu a zaznamenávania 
pretekov a tréningov 

1532 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok -soc.výpomoc - na dofinancova-
nie kúpy elektrického vozíka 

400 

Fyzická osoba Žiadosť o fin.príspevok -soc.výpomoc  300 

OZ Kimbiark, Mengusovce 
Žiadosť o fin.príspevok k vydaniu knihy "Mengusovce-
historická kronika podľa Jána Michalka" 1 000 

Ošetrovateľské centrum SD, 
Humenné 

Vecný dar vo výške 828 € vo forme výrobkov Ch. Fibrochem 
a Ch Folie   a fin.dar  300 €na podporu projektu SENIOR BOX 
2021 

1128 
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Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, Poprad 

Žiadosť o fin.príspevok na zakúpenie kompenzačných pomô-
cok, na činnosť organizácie a pod. 

250 

OZ Záchrana Poprad Žiadosť o fin. pomoc pri organizovaní RESCUE DAY LESNI-
CA 2021 

200 

Fyzická osoba Žiadosť o fin. pomoc -soc.výpomoc  500 

Agentúra DOREMI, SVIT 
Žiadosť o finančný príspevok pre deti zamestnancov- TÁBOR 
01.-8.8.2021 Vyšné Ružbachy 800 

Fyzická osoba Žiadosť o fin. príspevok -soc.výpomoc, pre dcéru na zlepše-
nie životných podmienok s diagnózou autizmus 

500 

Fyzická osoba Žiadosť o fin. príspevok -soc.výpomoc , na liečenie a rehabili-
tácie pre manžela počas PN 

500 

Mesto Svit - CVČ tábor Žiadosť o fin.príspevok pre deti zo sociálne slabších rodín - 
denný tábor organizovaný CVČ vo Svite 

1 000 

Mládežnícky hokejbalový klub 
Lords Ball Svit Centra talento-
vanej mládeže CTM Worms 
SHbÚ 

Žiadosť o fin.príspevok pre Mládežnícky hokejbal.klub - na 
vykrytie materiálno-technických nákladov spojených s účas-
ťou hokejbalistov na národných, celoslovenských turnajoch  

500 

Šport Team OZ, Nová Lesná  
Žiadosť o fin.príspevok na spolufinancovanie nákladov spoje-
ných s organizáciou 22. ročníka Memoriálu Jána Stilla v behu 
do vrchu  

300 

Mesto Svit - CVČ Svit 
Žiadosť o fin príspevok na podporu mládeže a ich činnosti v 
CVČ vo Svite 300 

Fyzická osoba 
Žiadosť o fin.príspevok -soc.výpomoc, na rehabilitácie kĺbov a 
svalov pre dcérku so zdravotným postihnutím 1 000 

Basketbalový klub mládeže, Svit 
Žiadosť o fin.príspevok na spolufinancovanie nákladov spoje-
ných s organizáciou TATRAFEST Streetball 2021 500 

Fyzická osoba Žiadosť o fin. príspevok - sociálnu výpomoc v zložitej životnej 
a finančnej situácii. 

400 

LUNA GYM, o.z. Poprad 

Žiadosť o fin.príspevok na podporu mimoškolskej telovýchovy 
v oblasti športovej gymnastiky, na materiálno-technické za-
bezpečenie potrieb o.z., na spolufinancovanie nákladov spo-
jených so športovými podujatiami  

300 

Rodinné centrum AKO DOMA 
SVIT 

Žiadosť o fin. príspevok na podujatie "Otvorenie leta" organi-
zované RC AKO DOMA   500 

Športový klub JUNIOR SKI Pop-
rad 

Žiadosť o fin. príspevok na podporu celoklubového kondičné-
ho stretnutia mladých lyžiarov na Teplom vrchu. 

500 
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CSS Batizovce Domov pod Tat-
rami  

Žiadosť o fin.príspevok na spolufinancovanie nákladov spoje-
ných so zabezpečením materiálno-techn.vyb. ako terapia pre 
klientov CSS.  

1 000 

ŠK HORAL – ALTO Slovakia  
Žiadosť o fin.príspevok na podporu cyklistického podujatia pre 
deti HORAL JUNIOR  500 

Infinity sport team Liptovská 
Teplička Žiadosť o fin.príspevok  na podporu podujatia BEH SNP  200 

Centrum pre deti a rodiny Spiš-
ská Belá  

Žiadosť o fin. príspevok na spoznávacie výlety do blízkeho 
okolia pre deti z centra 200 

ALS Memoriál Jána Svočáka, 
Svit, Športuj srdcom o.z.  

Žiadosť o fin.príspevok na ALS charitatívny beh - memoriál 
Jána Svočáka  

300 

Fyzická osoba 
Žiadosť o fin.príspevok na tréning a športové aktivity spojené 
s lukostreľbou 150 

ZO Jednoty dôchodcov Sloven-
ska, Svit 

Žiadosť o fin.príspevok na aktivity a činnosti spojených so ZO 
jednotou dôchodcov a ich členov vo Svite  300 

OZ Gallo AOS Team, Štrba 

Žiadosť o fin. príspevok na 17. ročník medzinárodnej orien-
tačnej súťaže Rallye Štrba a II. Kolo Majstrovstiev Slovenska 
- Rodičia jazdite opatrne a V. kolo 13.ročníka Belianskych 
bezpečných jázd  

200 

Dychová hudba Sviťanka, Svit Žiadosť o fin.príspevok na činnosť DH Sviťanka v roku 2021 300 

Red Arrows Poprad, o.z.  Žiadosť o fin.príspevok na športovú činnosť a rozvoj klubu  250 

Turistický oddiel mládeže - TOM 
ČERVÍK Svit 

Žiadosť o fin.príspevok na Majstrovstvá Slovenska v turistic-
ko-orientačnom behu pre športovo nadané deti z tohto oddie-
lu  

350 

OZ Ľudová hudba BYSTRIANKA 
Žiadosť o fin.príspevok na podporu a rozvoj a ochranu du-
chovných a kultúrnych hodnôt, a na činnosť, videoklipy, aktivi-
ty ĽH Bystrianka  

300 

Slovenský zväz chovateľov Ob-
lastný výbor SZCH Poprad 

Žiadosť o fin.príspevok na podporu a rozvoj chovateľstva 
medzi mladými členmi združenia  

200 

Spišská katolícka charita, Dom 
Charitas Panny Márie Lurdskej, 
Spišský Štiavnik 

Žiadosť o fin.príspevok na skvalitnenie služieb klientom zaria-
denia, na zlepšenie všeobecne prospešných služieb pre klien-
tov, na dovybavenie rehabilitačných a zdravotných pomôcok, 
vecný dar vo výške 91 € vo forme výrobkov z Ch Folie a fin. 
dar vo výške 1 000 €. 

1 091 

OZ Rodinné centrum AKO DO-
MA, Svit 

Žiadosť o fin.príspevok na podporu kultúrneho podujatia pre 
obyvateľov mesta Svit s podporu primátorky  250 

Fyzická osoba 
Žiadosť o fin.príspevok -soc.výpomoc, na liečenie, na pomôc-
ky, na zvýšené náklady spojené s ochorením dcéry v bdelej 
kóme 

500 
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Klub absolventov Baťovej školy 
práce, Svit 

Žiadosť o fin.príspevok na spolufinancovanie nákladov spoje-
ných s činnosťou klubu 448 

S P O L U   23 499 

 
Použitie v roku 2021, z 2%  prijatých daní v roku 2021 z podielu zaplatenej dane z roku 2020 
 

Žiadateľ Predmet žiadosti Suma v 
EUR 

Klub absolventov Baťovej školy 
práce, Svit 

Žiadosť o fin.príspevok na spolufinancovanie nákladov spojených s 
organizovaním výročnej členskej schôdze  konanej v 09/2021 53 

Chemosvit a.s. Svit, 
zdr.stredisko  

Vecný dar - Zakúpenie defibrilátora pre účely zdrav.strediska  1 800 

Detský famózny svet, Svit 
Žiadosť o fin. príspevok na činnosť záujmových útvarov  na r. 
2021/2022, na obnovu krojovne, krojových súčiastok, zdigitalizova-
nie archívu a dokumentov a pod.   

400 

Fyzická osoba Žiadosť o fin. príspevok na zlepšenie kvality života, liečenia  1 000 

OZ Šikovníček Janko, Štrba 
Žiadosť pre o.z. založené na pomoc synovi Jankovi, na rehabilitácie, 
pomôcky a náklady spojené s liečbou a napredovaním 

500 

Fyzická osoba Žiadosť o fin.príspevok -soc.výpomoc 500 

Fyzická osoba Žiadosť o fin.príspevok -soc.výpomoc 1 000 

Národný ústav tuberkulózy, 
pľúcnych chorôb a hrudníkovej 
chirurgie, Vyšné Hágy 

Žiadosť o fin.príspevok na podprou zdravotníckeho zariadenia 5 000 

Naturalista, o.z. -  Poprad 
Žiadosť o podporu projektu "živé námestie Chemosvit Svit"- sprí-
jemnenie zážitku z verejného priestoru  

500 

Fyzická osoba, Sp.Belá Žiadosť o fin.príspevok – soc.výpomoc 250 

Záchrana o.z. Švábovce Žiadosť o fin.príspevok na spolufinancovanie podujatia RESCUE 
DAY 2022 

300 

SeniorPark n.o., Spišské Bystré 
a Poprad-Kvetnica 

Žiadosť o fin. príspevok na zakúpenie materiálno-techn.potrieb pre 
možnosť aplikovania aromaterapie pre klientov zariadenia  360 

Základná škola Komenského 2, 
Svit 

Žiadosť o fin.príspevok na materiálno-techn.zabezpečenie potrieb a 
pomôcok pre deti navštevujúce ZŠ  

500 

Fyzická osoba 
Žiadosť o fin.príspevok - na podporu dcéry atlétky, na tréningovú 
prípravu na vrcholné podujatia v nasl.roku 

200 

Fyzická osoba 
Žiadosť o fin.príspevok - na doplnkovú onkologickú liečbu pre vnuč-
ku 500 
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Národný ústav detskej tuberku-
lózy a respiračných chorôb Dol-
ný Smokovec 

Žiadosť o fin.príspevok na nákup prístrojového vybavenia, ktoré 
umožní lepšiu starostlivosť o malých pacientov  

500 

Fyzická osoba Žiadosť o fin.príspevok - na biologickú liečbu pri komplikovanom 
demylizačnom ochorení. 

500 

Centrum pre deti a rodiny Spiš-
ská Belá  Vecný dar – materiálno-techn.vybavenie pre potreby centra 147 

Fyzická osoba Žiadosť o fin.príspevok na zlepšenie životnej situácie – soc.výpomoc  350 

1. DOS SVIT,2. ZOS 
SVIT,3.SeniorPark n.o., Spišské 
Bystré a Poprad-Kvetnica,4. 
Senior Tary Vysoké Tatry,5. CSS 
Batizovce , 6. Sp.Katolícka chari-
ta Sp.Štiavnik 7. Dom sv.Kozmu 
Prešov (sestry Poprad), 8. OZ 
Dobrý Pastier Kláštor pod Znie-
vom 

Vecný dar vo forme materiálno-technického zabezpečenia potrieb 
pre klientov zariadení  1 301 

Judo Klub Katsudo Poprad ECC 
Žiadosť o fin.príspevok na sústredenie a na širšiu  reprezentáciu SR 
v džude  

500 

Slovenský zväz sánkárov, Starý 
Smokovec 

Žiadosť o fin.príspevok na skvalitnenie prípravy športovcov s ohľa-
dom na nadchádzajúce olympijské hry v Pekingu  

250 

Fyzická osoba  
Žiadosť o fin.príspevok na dofinancovanie rehabilitačného kočíka 
pre ZŤP syna 

530 

Fyzická osoba Žiadosť o fin.príspevok na zlepšenie životnej a finančnej situácie – 
soc.výpomoc 

300 

OZ KVH-Tiger 058 01  Poprad 
Žiadosť o fin.príspevok na podporu expozície "Protifašistický odboj" 
s poukázaním na hrdinstvo našich občanov, ktorí nasadili vlastný 
život za obranu slobody a demokracie. 

400 

Fyzická osoba 
Žiadosť o fin. príspevok na liečenie a rehabilitácie pre syna s postih-
nutím DMO 500 

Fyzická osoba Žiadosťo fin.príspevok na  potrebné rehabilitácie pre chorú dcérku 1 000 

POKO Poprad 
Žiadosť o fin.príspevok na podporu projektu KOMPAS-komplexný 
multioborový prístup pre pacienta v ambulantnej onkologickej sta-
rostlivosti. 

2 000 

S P O L U   21 141 

   

Dary darované z ostatných príjmov 
 

TAJPAN, Bratislava pre NÚTaRCH 
Vyšné Hágy 

Žiadosť o finančný príspevok na podporu projektu 
Slovenskej penumologickej a ftizeologickej spoloč-
nosti  v súčinnosti s NÚTaRCH Vyšné Hágy - pľúc-
ne odd.  

1500 
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OZ Svittasenior, Svit  

Žiadosť o fin.príspevok na spolufinancovanie podu-
jatia spojeného s 10. výročím založenia 45 členné-
ho zábavného, speváckeho, hudobného a tanečné-
ho súboru  

350 

OZ Kolobeh života Prešov 
Žiadosť o fin. príspevok na bezplatné terapeutické 
pobyty pre  deti, ktoré sa ocitli v krízovej životnej 
situácii 

200 

Basketbalový klub mládeže Svit Žiadosť o fin.príspevok na podporu tímu juniorov a 
kadetov nášho BKM vo Svite  

1000 

Zamestnanci skupiny firiem Chemos-
vit a Finchem  

Vecný dar - Vitamíny pre zamestnancov skupiny 
firiem Chemosvit a Finchem- počas obdobia COVID 

6 003 

Fyzická osoba Žiadosť o fin.príspevok  - sociálna výpomoc   350 

Fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na dofinancovanie 
kúpy el. vozíka  

300 

Fyzická osoba 
Žiadosť o fin.prípevok na spolufinancovanie dokon-
čenia  knihy spomienok DIPLOMATa 500 

S P O L U   10 203 

 
 
 

III. PREHĽAD VÝZNAMNÝCH POLOŽIEK  NÁKLADOV  A VÝNOSOV  NADÁCIE 
V ROKU 2021 

 
 
Názov Hodnota v € Poznámka 
VÝNOSY   
 10 165 Zamestnanci zakladateľov  a FO 
 44 640 Z 2% dane z príjmov 
 11 820 

166 
Prijaté príspevky od právnických osôb 
Úroky prijaté  

Spolu výnosy 66 791   
NÁKLADY   
Ostatné náklady:  52 Poplatok – registrácia 2% NÚ 
 7 Obchodný vestník-zverejnenie použitia 

2% 
 120 Rezerva na audit účtovnej závierky 
 0 Poplatok za zmenu údajov, osvedčenie 

podpisov a pod 
 89 Spotreba materiálu a ostatné nákl. 
Poskytnuté dary:   

 1 150 Poskytnuté dary fyzickým osobám 
z ost.príjmov 

 3 050 
 

Poskytnuté dary právnickým osobám 
z ost.príjmov 

 11 730 Poskytnuté dary z 2 % dane z príjmu 
fyzickým osobám  

 26 610 Poskytnuté dary z 2 % dane z príjmu 
právnickým osobám 

 12 302 Vecný dar poskytnutý FO a  PO  
Spolu náklady 55 110   
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IV. NÁKLADY NADÁCIE 

 
1.) Na rokovaní dňa 15.3.2022 správna rada schválila plán nákladov  na rok 2022  

 
Plán nákladov na činnosť nadácie na rok 2022 

    € 
a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 0,00 
b) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie 0,00 
c) prevádzka nadácie : 
     - audit účtovnej závierky 
 - doména 
 - poplatok za vedenie bežného účtu v banke 
 - daň z úrokov bežný a termínovaný účet 

 
120,00 

20,00 
20,00 
70,00 

d) odmena za výkon funkcie správcu 0,00 
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu – cestovné 10,00 
 f) mzdové náklady 0,00 
g) náklady na prevádzku charitatívnej lotérie 0,00 
h) náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie: 
 - poplatok za zverejnenie  použitia 2% v OV  
 - poplatok za potvrdenia o účtoch v banke 
 - poplatok notárskemu úradu 
 - poplatok na registráciu zmien v nadačnej listine MV SR 
 - iné 

 
5,00 
0,00 

52,00 
00,00 

100,00 
 Plánované náklady na rok 2022 spolu 397,00 

 
2.)  Na rokovaní dňa 21.3.2021 správna rada schválila plán nákladov  na rok 2021 v členení: 
    

Plán nákladov na činnosť nadácie na rok 2021 
    € 
a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 0,00 
b) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie 0,00 
c) prevádzka nadácie : 
     - audit účtovnej závierky 
 - doména 
 - poplatok za vedenie bežného účtu v banke 
 - daň z úrokov bežný a termínovaný účet 

 
120,00 

20,00 
20,00 
70,00 

d) odmena za výkon funkcie správcu 0,00 
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu – cestovné 10,00 
 f) mzdové náklady 0,00 
g) náklady na prevádzku charitatívnej lotérie 0,00 
h) náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie: 
 - poplatok za zverejnenie  použitia 2% v OV  
 - poplatok za potvrdenia o účtoch v banke 
 - poplatok notárskemu úradu 
 - školenie  
 - nákup drobného hmotného majetku 
 - nákup odbornej literatúry 
 - poplatok na registráciu zmien v nadačnej listine MV SR 
 - iné 

 
5,00 
0,00 

50,00 
0,00 
0,00 
0,00 

00,00 
100,00 

 Plánované náklady na rok 2021 spolu 395,00 
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Skutočné výdavky na činnosť nadácie v roku 2021 

 € 
a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 0,00 
b) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie 0,00 
c) prevádzka nadácie : 
     - audit účtovnej závierky 
 - doména 
 - poplatok za vedenie bežného účtu v banke 
 - daň z úrokov bežný a termínovaný účet 

 
120,00 

0,00 
   0,00 
             31,70 

d) odmena za výkon funkcie správcu 0,00 
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu – cestovné 0,00 
f)  mzdové náklady 0,00 
g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie: 
 - poplatok za zverejnenie použitia 2% v OV  
 - poplatok za potvrdenia o účtoch v banke 
     - bankový poplatok 
 - poplatok notárskemu úradu 
 - poplatky pri zmene správcu  
 - spotreba materiálu (etikety, bannery) 
 - poplatok na registráciu zmien v nadačnej listine MV SR 
  - iné 

 
   7,00 

0,00 
0,00 

52,00 
0,00 

89,02 
0,00 

0,0 
Skutočné výdavky v roku 2021 spolu 299,72 

 
 
 

3. V roku 2021 iné výdavky na správu nadácie v zmysle Zákona č. 34/2002 Z.z., § 28 
ods. 2  a 3 nevznikli. V nadačnej listine nie je ustanovené podrobnejšie členenie nákla-
dov. 

4. V roku 2021 došlo rozhodnutím predstavenstva k výmene  člena správnej rady 
nadácie. Do 21.6.2021 bol členom Ing. Marián Kuruc a od 22.6.2021 sa stáva čle-
nom správnej rady nadácie Ing. Peter Hric. 

5. Správca nadácie, účtovník nadácie, členovia Správnej rady a revízor vykonávajú svoju 
činnosť dobrovoľne, bez nároku na odmenu. Sú zamestnancami zakladateľov a všetku 
činnosť vykonávajú v priestoroch zakladateľov.  

6. Nadácii nevznikli žiadne náklady za prenájom priestorov.  
 
 

V. ZMENY VYKONANÉ V NADAČNEJ LISTINE 
 
V nadačnej listine v roku 2021 nedošlo k žiadnym zmenám. 
 

VI. ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE SPRÁVCU NADÁCIE 
 
1. Mzdové náklady nadácii nevznikli.  
2. Správca nadácie a účtovník pracujú pre nadáciu dobrovoľne, bez nároku na odmenu.  
3. Správna rada a revízor v zmysle zákona nemajú nárok na odmenu. 
 
 

VII. ČINNOSŤ NADAČNÝCH FONDOV 
 
V roku 2021 neboli vytvorené žiadne nadačné fondy.  
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VIII. ZÁVER 
 
 Nadácia bola dňa 6.10.2021 zapísaná na Notárskom úrade vo Svite do zoznamu organi-

zácií pre príjem 2 %  dane – do Notárskeho centrálneho registra určených právnických 
osôb pod spisovou značkou NCRpo 797/2021. 

 Správa audítora o overení účtovnej závierky  je súčasťou tejto výročnej správy. 

 

 Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli svojou čiastkou na podporu činnosti nadácie 
a všetkým právnickým a fyzickým osobám za  dary a za príspevky z 2 % dane z príjmov. 
Ďakovné listy sú zverejnené na webovej stránke www.nadaciachemosvit.sk, v sekcii 
„poďakovania“ a  „fotogaléria“. 

 

 
 
Svit, apríl 2022 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

................................................... 
Ing. Jaroslav Lučivjanský  
predseda správnej rady 
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P r í l o h a:  
 
 
 
 
 
 

 
Správa audítora o overení účtovnej  
závierky za rok 2021 
 
 
 
 

 
 

 
 






















































